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العدد 2382 :

ما هذا الحظ
المنحوس للعراقيين !؟
علي محمد الجيزاني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

نكبت���ان عصفت���ا
بالعراقيي���ن ،مالي���ة
ُ
النكبة الثانية،
وداعشية،
اُحتل���ت فيه���ا المناطق
( األربعيّ���ة – المذاهب
األرب���ع اإلس�ل�امية)،
منهم راض���ون ومنهم
مجب���ورون!! لتؤث���ر
عل���ى العراقيي���ن تأثيراً
س���لبياً ومعنوياً ،وهنالك من يدعمها
من دول الج���وار ،اصحاب التطرف
الدين���ي والفتنة الطائفية ،والقس���م
اآلخر منهم ،له���م أيادي في األزمة
المالي���ة وتخفي���ض أس���عار النفط ،
تحتاج لقاءات
ومجمل ه���ذه األزمات
ُ
واجتماع���ات وح���وارات م���ن قبل
أكاديميين عراقيين وطنيين ،يؤمنون
بالنظ���ام الديموقراطي ،ال رجال دين
ٌ
شيوخ أمّيين،لمناقشة
متعصبين ،وال
الحل���ول المطروح���ة لك���ي ُترضي
الجمي���ع ،حت���ى يجتاز الع���راق هذه
األزمة ،وحول األفكار المطروحة حول
ّ
ُقسم ثالثة فدراليات من
العراق،بأن ي ّ
فأن من يقولون ّ
قبل امري���كاّ ،
إن هذا
الق���رار امريكي مخطئونّ ،
وإنما جاء
هذا القرار بعد الشكاوى التي ق ّدمتها
ُ
ترفض العملية
الكتل ( األربعيّة) التي
السياس���ية والمش���اركة المجتمعية
ُ
واله���دف منها تهديم
في بناء البلد،
العملية السياس���ية بالع���راق ،خدمة
لمصالحه���م التي فقدوه���ا منذ أثني
عش���ر عاماً،واألكراد الذين يطمحون
أن تكون هنالك دولة كردية بعيدة عن
مشاكل الشيعة والس���نة ّ ..
إنُه قرا ٌر
عراقي قبل أن يكون امريكياً..
غلطة بوش
يقول الروائي االمريكي إلمور ليونارد
« :ال ادري كي���ف س���مح المجتم���ع

الدول���ي أن تكون ح���رب العراق بكل
هذه الوحش���ية ،لماذا نسمح ألبنائنا
بالوق���وع في هذا المس���تنقع»ً ،
فعال
مس���تنقع ،وخسر ستة
وقع بوش في
ٍ
اآلف عس���كري أمريكي ِعوضاً عن
شكر له مثل الكويت ،وتسجيل
تقديم
ٍ
شارع بأسمه ،شارع بوش بالكويت،
ٍ
بع���د أن حرروهم من صدام ،وحصل
من العراقيين عل���ى فردة حذاء من
وسلطت
صحفي في فضائية البغداديُ ،
األضواء عليه م���ن جماعة القاعدة،
وأصب���ح مليوني���راً من المكاس���ب
والهدايا ،وس���كن ف���ي اوروبا اآلن،
إضافة الى المس���يرات التي تصرخ:
كال كال ..امريكا ،أمّا بشار األسد هذا
البعثي فقد تع���اون مع بعثيي العراق
من أجل إرسال سيارات مفخخة لقتل
العراقيي���ن ( الجعفريي���ن -المذه���ب
الجعفري اإلسالمي)  ..يومياً خمسة
سيارات أو أكثر تتفجر على العراقيين
( الجعفريي���ن) الفقراء ،واس���تمرت
س���يارات البعثي السوري الى خروج
ُ
ومازلت أتذك���ر ( ثالثة
األمري���كان،
ً
طف�ل�ا يلعبون كرة قدم في
وثالثين )
النعيري���ة والكيارة -بغ���داد الجديدة،
تنفج ُر عليهم سيارة مفخخة وتقتلهم
بالحال ،والمدرعة االمريكية لم ُتصب
!! بعد ّ
كل المعاناة هذه  ..افتر الزمن
واذا بن���ا العراقيين ق���د أصبحنا في
خانة البعثي بش���ار الألسد  ..ما هذا
الهراء أيها العرب !؟ ما هذه العقول
عرب مس���لمون..
الوس���خة ..نحن
ٌ
نؤدي الصالة خم���س مرات يومياً،
فرضاً على كل مسلم ،وقبلتنا هي مكة
المك ّرمة ،واهلل ربنا ومحمد رسولنا،
والق���رآن كتابنا ..ي���ارب ماهذا الحظ
المنحوس للعراقيين..نهر الدم يجري
بدون توقف والعالم يتفرج !!

ّ
سكير في قبضة داعش!!
خدر خالت بحزاني
كثي���رة ه���ي المواقف الصعب���ة التي
وضع نفسه بها ،بس���بب ادمانه على
الكحول ،وخاصة العرق ..فقد تعرض
ّ
للعض من كالب قريته ع ّدة مرات حين
عودته ً
ليال للبي���ت ،كما عاد أكثر من
ً
فضال عن
م���رة للمنزل بـ (تك) حذاء،
ّإنُه في ع ّدة مرات بفصل الشتاء ،كان
يعود للمنزل ب���دون أن تتمكن زوجته
من معرف���ة اللون األصل���ي لقميصه
وبنطاله بس���بب الوحل الذي يغطيه،
وبعيداً عن عالم المشروبات الروحية،
وال أع���رف لماذا يس���مونها روحية،
ٌ
ّ
ومتفان في عمله،
موظف نشيط
فإنُه
ٍ
ُ
وال يقبل أخذ الرش���ى من المواطنين،
رغم ّ
إن بامكانه ذلك ،ألن ُه يعمل بدائرة
تابعة لمديرية الجنسية العراقية !!
صاحبنا الس���كير ،ال���ذي يفق ُد صوابه
م���ع مغيب الش���مس ،ورغ���م ّإنُه لم
يؤذي نملة في حياته ،اس���تفاق ذات
يوم في الس���اعة الثانية عشر ظهراً،
ّ
ب���أن « :الموصل
وأبلغت��� ُه زوجته،
س���قطت بيد هؤالء الذين يس���مّونهم
المجاهدي���ن ..يعني بعد ماكو ال عرق
وال بي���رة وال ويس���كي» !! ط���ارت
س���كرة األمس من رأسه فوراً ،وهرع
لم���كان يعرف ُه
الى س���يارته ،وتوجه
ٍ
جيداً ،وأبت���اع كمية جيدة من العرق،
بم���كان آمن
وحرص عل���ى اخفائها
ٍ
بمنزله ،علماً إن صاحب المتجر أبلغ ُه
إن هنالك كمي���ات كبيرة في المخزن،
وليس علي���ه أن يقلق..على أيّة حال،
ذات يوم كان عائداً لمنزله بس���يارته
في الساعة الثامنة مساءاً ،فارتطمت
س���يارت ُه بعربة خضار متروكة ،وأتت
ٌ
مفرزة من داع���ش ،وحاول أن
إلي���ه
يطمئنه���م إن كل ش���يء بخير ،لكنهم
ش���مّوا رائحة الع���رق ،فهجموا عليه
بأياديه���م وأرجلهم واش���بعوه ضرباً،
وهم يشتمونه ويشتمون أمه وزوجته
لمقر أمني،
و»سلف سلفاه» ،ونقلوه ٍ
وهناك اكملوا حفلتهم معه ،بقي على
ش���خص
هذا الحال  3أيام ،حتى أتاه
ٌ
ملتحي وضخ���م الجثة ،وق���ال ّإنُه «
أمير المنطقة» ،ليخاطب ُه« :سأدعهم
يتوقفون عن ضربك شريطة أن تقول
لي من أين ابتعت المنكر؟»
 ،ولم يرد صاحبنا ،فعاد األمير وأقسم
له ّإنُه يري ُد الحصول على ش���يء من
المش���روبّ ،
وإنُه لم يشرب منذ نحو
ش���هر مض���ىّ ،
وإنُه يش���تاق للعرق
والويس���كي ،وال يري��� ُد ش���راً بالبائع
أبداً!! لكن صاحبنا رفض العرض ،لكن
«األمير» لم ييأس ،فأغلظ له القس���م
بشرفه وبشرف بناته ورأس أوالده ّإنُه
يش���رب العرق أيضاً ،وذكر له اسماء
اشهر الخمّارين في المدينةّ ،
وإنُه كان
يجالس���هم ،ويحتس���ي معهم مختلف
صن���وف الكحول،
وش���دد األمير على
ّإن���ُه اذا علم بمكان
البائع ،سيسهل أمر
صاحبنا الس���كير،
وس���يدفع بأوراقه
ُ
للقاضي الش���رعي
م���ع تغيي���رات في
اإلف���ادات به���دف

تخفي���ف عقوبته أو إطالق س���راحه
عل���ى اعتبار ّإنُه اس���تتاب،وهكذا نال
األمي���ر ما كان يبتغي���ه ،وتوجه فوراً
لمحل المشروبات السرّي ،وتمكن من
شراء ما اراده ،أمّا صاحبنا ،فتم أخذ ُه
الى القاضي الش���رعي صب���اح اليوم
التالي ،وخ�ل�ال وجوده امام القاضي،
طلب األخي���ر من مس���اعديه االثنين
وم���ن الح���رس أن يغ���ادروا الغرفة
ليختل���ي بالمته���م ،عقِ���ب ذلك طلب
القاضي الشرعي من المتهم الجلوس
وبأس���لوب ه���ادئ و و ّدي ،ث ّم قال له
 « :بن���ي ..ماذا كنت تش���رب ..عرق
ويس���كي فودكا بيرة شمبانيا كونياك؟
قال :العرق.
ـ عرق بعش���يقة لو ع���رق حكومي؟
عرق يوناني لو تركي لو لبناني؟
قال :عرق لبناني.
ـ وأي ماركة تش���رب ،هل هو رزوق؟
أم توم���ا؟ أم جبل لبنان؟ أم زحلة؟ أم
غيره؟
قال :بل هو جبل لبنان.
ـ جيد ..هل ترتاح بشرب العرق؟
قال :بالتأكيد.
ـ هل ترغب بالمضاجعة بعد الشرب؟؟
انتفض صاحبنا من السؤال واستغرب..
لكن القاضي الش���رعي قال له بمالمح
حازمة وج ّدية  « :أجب عن الس���ؤال
وإلاّ »..
فقال صاحبنا بتردد وراس���ه مطأطأ:
أحياناً سيدي القاضي.
فاقت���رب القاض���ي منه ،وم��� ّد يده لـ
«س�ل�اح» صاحبن���ا وب���دأ يداعبه،
وقال ل���ه « :هل تضاجع النس���اء أم
الغلمان والذكور؟»  ،فش���هق صاحبنا
الس��� ّكير من السؤال ،لكن ُه ادرك األمر
وقال وهو يس���تعدل بجلس���ته ،ليتيح
للقاضي الش���رعي للتنظي���م أن يأخذ
راحته بمداعبة ( ، )..وقال  « :األمر
يبقى على الصدف���ة والرغبة للطرف
اآلخر»،فابتس���م القاضي الش���رعي
وق���ال « :اذا فعلت لي ما اريد ُه منك،
سأطلق سراحك» ..فهز صاحبنا رأس ُه
موافقاً ،وعقِب يوم واحد من ذلك ،عاد
صاحبنا للبيت ،فقالت له زوجته وهي
مستغربة غيابه ،وأنها حاولت البحث
عنه بال جدوى ،فقال لها مطمئناً :
علي وأنا ش���به
« داع���ش قبض���وا ّ
مخم���ور ،فظهر إن أميرهم يحتس���ي
الخمر ومدمن ،وتوس���ل بي كي أدله
عمن يبيع العرق ،وقاضيهم الشرعي
ش���اذ جنس���ياً ،وطلب مني ما تطلب ُه
النس���اء من الرج���ال ،ففعلت ،فاطلق
س���راحي» ،فقالت زوجته له  « :أنت
تكذب ،وربّما أنت مخمور حالياً» ،قال
لها وهو يبتسم  « :مساء اليوم ستأتي
س���يارة القاضي الش���رعي لتأخذني
الى دار اس���تراحة تابع له ،وسترين
سيارته الفاخرة وحمايته وستتأكدين
م���ن ذلك» ،وحدث م���ا قاله صاحبنا،
وعندما عاد م���ن مهمته ،وجد البيت
خالياً م���ن زوجته وعلِ���م الحقاً أنها
تطلب الطالق ،وتقدمت بطلب للمحكمة
ُ
الشرعية للتفريق بينها وبين زوجها،
لكن القاضي الش���رعي نفس���ه رفض
طلبها ،و جرّها الى بيت الطاعة.
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سبايكر وأخطار ضياع الجريمة
ابتداءاً من:
ً
أوال :ضياع جث���ث الضحايا
وع���دم معرف���ة مصيره���م،
رغم المطالب المستمرة من
قبل ذويهم لم���دة عام كامل،
وطرقه���م ألب���واب الحكومة
والبرلم���ان ووزارة حق���وق
اإلنسان العراقية ،ومناشدتهم
للمنظم���ات الدولي���ة ،وفي
مقدمتها منظمة األمم المتحدة
والوع���ود الت���ي قطعته���ا
وزارت���ي الدف���اع والداخلية
ّ
ل���ذوي الضحايا ،باإلس���راع
في إعادة رفاة أبنائهم .ثانياً:
ضياع التعويض���ات المادية،
ُ
فمنذ تاريخ الجريمة المروعة
ّ
بح���ق المغدورين من ضحايا
س���بايكر ،ت��� ّم ت���رك عوائل
الضحايا يواجهون مصيرهم،

قل���ق وخش���ية ش���ديدة من
أن تضي���ع مالم���ح جريمة
س���بايكر التي ت��� ّم ارتكابها
م���ن قبل عصاب���ات داعش،
ومن تحال���ف معها من أبناء
مدينة تكريت العام الماضي،
والت���ي راح ضحيته���ا أكثر
م���ن  1700طال���ب حربي،
جميعه���م م���ن الطائف���ة (
الجعفرية – المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي) ،كانوا يرومون
التوج���ه إل���ى مناطقهم في
الوس���ط والجنوب ،وقد عبّر
مركز آدم للدفاع عن الحقوق
والحري���ات ف���ي مناس���بات
عديدة عن موقف��� ِه هذا ،بعد
أن شاهد الضياع ُ
يلف جميع
مفاصل الجريمة التي وقعت
في يوني���و /حزيران 2014

دون مصدر معيش���ي ،علماً
إن ذوي الضحايا جميعهم من
غير الميسورين مادياً ،ومن
العوائ���ل الفقيرة ،وإن أغلب
األسر التي فقدت أبنائها في
مجزرة س���بايكر ،ليس لديها
ٌ
معيل آخر ،وبالتالي ضاعت
تلك العوائل مع ضياع أبنائها،
وبق���ي أوالد ونس���اء وآباء
وأمه���ات الضحايا وعوائلهم
دون معي���ل ،األمر الذي أ ّدى
إلى ت���رك أع���داد كبيرة من
أبناء الضحايا ومن يعيلونهم
للمدارس ،وخصوصاً األطفال
منهم ،لعدم تمكنهم من إكمال
دراس���تهم بس���بب الظروف
المادية.
ثالث���اً :ضي���اع الكرام���ة
اإلنس���انية ،رغم فقدان تلك

احمد جويد
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

األس���ر لفلذات أكبادها دون
تع���رف مصيره���م ،أو
أن
ِ
تقف عل���ى جثثه���م إلاّ أنهم
لم يلقوا االس���تجابة الج ّدية
من قبل الجهات المس���ؤولة
ف���ي التعاطي مع هذا الملف،
وحفظ كرامة ذوي الضحايا،
بل عل���ى العكس م���ن ذلك،
ت ّم تركه���م يتظاه���رون في
الش���وارع ،طيلة تلك الفترة
الماضية ،وفي أقسى الظروف
الجوية ،دون أدنى اس���تجابة
لحالته���م اإلنس���انية ،وم���ا
زاد في انته���اك كرامة ذوي
الضحايا ،كث���رة المضايقات
للمتظاهرين في بغداد.
رابع���اً :ضياع المس���ؤولية
الجنائي���ة ف���ي دهاليز لجان
التحقيق ،فقد تش���كلت العديد

من اللج���ان للوص���ول إلى
الجن���اة ومحاكمته���م ل���دى
ُ
الجهات المختصة ،ومن بين
أهم أس���باب ذل���ك الضياع،
السياس���ية
المس���اومات
التي تح���اول التس���تر على
المسؤولين الحقيقيين الذين
تسببوا بوقوع تلك الجريمة،
إضافة إلى ضي���اع المنفذين
الحقيقيين واختفائهم.
خامساً :ضياع معالم الجريمة،
وهو ما يثي ُر الخشية والقلق
لدى الحقوقيين والمعنيين في
مركز آدم ،فقد حصل المركز
على بع���ض المعلومات التي
تفي��� ُد بدخول أش���خاص من
بع���ض الجهات السياس���ية
بحجة أو بأخ���رى يحاولون
العب���ث بموق���ع الجريم���ة

االنغماسيون من هم ؟ وما عالقتهم بالبغدادي؟
ولماذا يبتلعون كبسولة الموت ؟
كثي���رة ه���ي التس���ميات للفصائ���ل
والكتائ���ب المقاتلة تحت راية داعش
اإلرهابية ،يصل العدد الى العشرات،
وه���ذه التس���ميات لتل���ك الفصائل،
هي تس���ميات أختصاصية بالقتال -
تيمنية باألسم ،فهناك كتيبة الخنساء
النس���ائية التي تتكون م���ن عد ٍد من
النساء المقاتالت في صفوف داعش،
ولهن تعليم���ات وصالحيات  ,وفرقة
القناصة التي مهمتها القنص ،والتي
تدربت على ايدي أمهر القناصين في
افغانستان ،وبعضهم تدرب في سوريا
يدي قناصة آخرين
وفي العراق على ّ
متدربي���ن ،وهناك فرق���ة التصفية،
وواجبها مالحق���ة الخصوم وقتلهم،
حتى ل���و تطل���ب األم���ر مالحقتهم
خارج دولة داعش اإلرهابية ،وفرقة
اإلعالم والترويج ،وواجبها واضح..
الغرض م���ن وجودها ،إظهار الوجه
الحس���ن لداعش ،والحي���اة الجميلة
لدولة اإلسالم األصيل ،وأيضاً غايتها
جذب النساء والرجال ،لالنخراط في
صفوف تلك الدولة الس���يئة الصيت،
وفرق���ة الذباحة بالس���كاكين ،وفرقة
اإلعدام���ات باالطالق���ات الناري���ة،
وفرق التحقيق .هذه االس���ماء لتلك
الفرق لم توجد اعتباطاً وال بالصدفة
ٌ
ف���رق وجدتها ظروف
أبداً ،بل أنها

تل���ك الدولة التي تعتم���د كلياً عليها
م���ن أجل إره���اب الن���اس وجعلهم
اذالء وخائفين وخانعي���ن ،وبالتالي
فهؤالء ال يستطيعون عمل أي شيء
ض ّد دولة القتل ه���ذه وال مقاومتها،
ومن هذه الفرق التي تعتب ُر من أش���د
الفرق قس���وة ،وأهم االف���رق التي
يعتم���د عليها أبو بك���ر البغدادي في
الظروف الحرجة ،وفي حال احتياجه
أهداف عصية على جيش���ه،
الحتالل
ٍ
ِ
يس���تعين بتلك الفرقة الت���ي تتكون
م���ن مقاتلين أجان���ب ،وأغلبهم من
دول االتح���اد الروس���ي والمغارب���ة
والشيش���انيين ،يتمي ُز هؤالء بالقوة
الجس���مانية والتدري���ب العال���ي،
واستعداهم للتضحية بالنفس من أجل
الدولة ،فهم وصلوا الى أعلى حاالت
التضحي���ة بعد أن ُغس���لت ادمغتهم
ُ
وهيّئت أبدانهم للموت بتلك الطريقة،
واج���ب ه���ؤالء فتح الط���رق وفتح
المعابر ،وتحطيم األس���وار بواسطة
اجسادهم بعد تفخيخها ،وليس األمر
في ساحة المعركة فحسب ،بل يتعدى
ذلك ال���ى تفخيخ وتفجير االجس���اد
ف���ي العجالت والبواخ���ر والطائرات
واألهداف المهمة التي يعتبرها قادة
التنظيم من األهداف االس���تراتيجية
 ،ويتج���اوز ع���دد ه���ؤالء 1500

مقاتل ،ويزود ه���ؤالء باإلضافة الى
االحزمة الناس���فة بأسلحة خفيفة في
حال القتال ،قب���ل الوصول الى وقت
التفجير االستش���هادي ،وأيضاً لدى
كل مقاتل من هؤالء (كبسولة االنهاء
) التي ينهي به���ا هذا المقاتل حياته
قبل الوقوع باألس���ر ،وعدم مقدرته
تفجير نفسه ،فيضطر الى ابتالع تلك
الكبسولة التي تنهي حياته ،وتسمى
هذه العملية التي يص���ل لها المقاتل
بـ “االنهاء” ،االنغماس���يون يعملون
بأجواء ومناخ���ات مختلفة عن باقي
المقاتلي���ن ،فهم ال أتص���ال لهم مع
الباقي���ن ،وال أحد يعرفه���م ،أي كما
يس���ميهم المتخصص���ون ( :المربع
صف”أوالعملي���ة الميتة)  ..أي أول
الخيط هو نهايت���ه ،وتنتهي العملية
بأنته���اء حي���اة ذلك الش���خص ،أمّا
مراح���ل العمليات االنغماس���ية فهي
:االلتح���ام  :وه���ذه المرحلة تتم قبل
االنتح���ار ،أي القت���ال الش���رس مع
الع���دو ،بقصد تحصي���ل( النكاية )،
احداث الض���رر الكبير م���ع القوات
التي يشتبكون معها ،والكثيرة الع ّدة
والعدد،والمرحلة الثانية هي مرحلة
االنتهاء :مرحلة الموت واالنتحار أو
االستشهاد كما يس���مّوها ،والتفجير
وسط الجموع ووس���ط العدو ،لفتح

الط���رق الوعرة ،وتحطيم الجس���ور
وأسقاط الطائرات والعجالت ،ولهؤالء
المقاتلين اسماء يعتبروها قدوتهم في
التضحية ،ومنهم الضابط في الشرطة
فجر نفسه في العراق
المصرية الذي ّ
(احمد الدوري ) ض ّد مقاتلين أجانب
وعم�ل�اء كما يس���مّيهم م���ن رجال
الشرطة والجيش والعمالء ،والملقب
(أب���و معاذ المصري ) م���ع العلم إن
ه���ذا االنتحاري كان قائداً عس���كرياً
ف���ي الالذقية لجماع���ة جند الخالفة،
وتميز بال���ذكاء والخديعة وحس���ن
التدبير ،والقس���وة المفرطة في قتل
خصومه ،ومن هؤالء االنغماس���يين
أيضاً ،أب���و طلحة الليب���ي ،صاحب
المقولة المش���هورة ( :إن اإلس�ل�ام
ال ينتص���ر وينتش���ر إلاّ باألش�ل�اء)
!! وتعتب��� ُر كتيبة االنغماس���يين أهم
كتيبة في تنظي���م داعش ،ألنها تضم
أه���م المقاتلي���ن عندهم م���ن حيث
(المظهر،الكف���اءة العالي���ة ج ّدًا في
القتال ،م���ع اش���تراط التربية داخل
المدرس���ة الس���لفية الجهادية ،كما
يش���ترط أن يكونوا قد اش���تركوا في
عم���ل عس���كري نظامي س���ابق)،
ويفرّق الجهاديون بين اإلنغماس���ي
ُ
يك���ون
واالنتح���اري ،فاالنغماس���ي
ُ
ويمعن في
مزروعاً وس���ط الهدف،

وقت ممكن.
ٍ
 -2االسراع بدفع المستحقات
المالية والتعويضات المجزية
لعوائ���ل الضحاي���ا منذ اليوم
األول لوقوع الجريمة.
 -3الكش���ف عن المسؤولين
والمتورطي���ن ف���ي ارتكاب
الجريمة.
 -4السعي لتش���كيل محكمة
دولي���ةُ ،
تأخذ عل���ى عاتقها
متابعة الجهات المتورطة في
س���واء كانت
هذه الجريمة،
ٌ
ً
دوال أم منظمات أو أفراد.
 -5وضع كل المنطقة التي ت ّم
ارتكاب الجريمة عليها تحت
حماية خاصة ،لتكون شاهداً
على أكب���ر انته���اك إرتكبه
اإلرهاب التكفي���ري في هذا
القرن.

وإخف���اء معالمه���ا ،أو أي
ش���يء من ش���أنه أن يكون
ً
دلي�ل�ا أو ش���اهداً
ُ
يوثق تلك
الجريم���ة للجهات الدولية أو
لألجيال القادم���ة .لذا يطالب
مركز آدم للدفاع عن الحقوق
والحري���ات باإلس���راع ف���ي
إنهاء ملف جريمة س���بايكر
كمعان���اة إنس���انية ،وذل���ك
بالتعاطي الج ّدي وعلى جميع
المس���تويات ،إلنهاء معاناة
ذوي الضحاي���ا وذل���ك م���ن
خالل:
 -1تعري���ف ذوي الضحاي���ا
بمصي���ر أبنائهم ،وتس���ليم
الرف���اة الت���ي ت��� ّم الحصول
عليها ف���ي المقابر الجماعية
إل���ى ذويهم ،لغرض االنتهاء
من مراس���يم الدفن بأس���رع

حمزة الجناحي
الخدعة وإحداث الفوضى ،لكي يحقق
الهدف المطلوب منه من اإلغتياالت
وغيره���ا ،أمّا االنتحاري فيعمل على
عنصر المفاجأة الس���ريعة من القتال
والفرار الف���وري ،واالنغماس���يون
لهم ٌ
شغل محدد مثل اقتحام السجون
ّ
والوحدات العسكرية وأغتيال الحكام
واقتح���ام الم���دن ،مثلم���ا حدث في
ّ
العرب.جند اإلعالم
الموصل وعي���ن
الداعش���ي المئات من هؤالء الشباب
والشابات القادمين من شتى اصقاع
العالم ،وغرر بهم حتى اوصلهم الى
اراضي الدولة اإلسالمية المزعومة
في الش���ام والعراق ،ليتفاجئ هؤالء
بعد أن لمِس���وا الفرق بين ما اُقنع به
واتى به الى تلك المخاضة المئبونة،
وبين ما ش���اهده ف���ي الواقع وعلى
أرض الواقع ،وعندها يحاول هؤالء
العودة الى دولهم ،لكن هيهات ،ألنهم
وقعوا فريسة بيد تلك المخالب التي ال
يمكن أن ُتفرّط بهم  ،وبالتالي اصبح
هؤالء لقمة س���هلة المضغُ ،تحرّكهم
صنفهم ً
أصابع قادة داع���ش ،و ُت ّ
كال
حس���ب علميت���ه وثقافت���ه ومقدرته
الجس���مانية والبدني���ة ،لينتهي بهم
الحال قتلى وأس���رى عل���ى يد ابناء
العراق والجيش الس���وري أو قتلى
على يد وحوش داعش عندما تعصى

األوام���ر والتنفذ المطال���ب  ،وتعتب ُر
ثالثية االغ���راء والتغرير والضحك
على ذقون الش���باب ،أه���م عناصر
الجذب لهؤالء ..الجنس – القدسية-
الق���وة ،تل���ك العناص���ر الثالث هن
م���ن يجلبن هؤالء ال���ى تلك الدولة،
فالجن���س ،الهدف المنش���ود األول
لدى الش���باب ،وظهرت ال���ى العلن
العش���رات من الفت���اوى حول جهاد
النكاح ومل���ك اليمي���ن والقاصرات
والوط���ئ والغلمان ،وكذل���ك تعتب ُر
القدس���ية والجهاد م���ن أجل الهدف
الس���امي ،وإيج���اد دول���ة اإلس�ل�ام
لنموذجية دولة السلف الصالح ،أهم
األهداف الذي يود هؤالء أن يموتوا
من أجلها،ويضحي بنفسه من أجلها
بال ندم ،ألن ُه س���تلتقي به المئات من
الحوريات اللوات���ي يُق ّدمن له الغداء
مع الرس���ول ،والعنص���ر الثالث هو
عنص���ر الق���وة (الب���اور ) المتمثل
ُ
يحصل
بالمال الوفي���ر والغنائم التي
عليه���ا مقاتلو الدولة م���ن الغزوات
الت���ي ينتص���رون بها عل���ى الكفرة
والعم�ل�اء والخارجين عن اإلس�ل�ام
وأموال الجزي���ة والزكاة التي تذهب
لهم ويملئون جيوبهم منها .

النائب مشعان اجلبوري

ٌ
مستهدف من اعداء العراق
لعِب االستاذ مشعان الجبوري،
دوراً محوري���اً ف���ي كش���ف
مجرمي سبايكر  ،تلك الجريمة
ّ
الت���ي اصبحت ش���اهدة على
اجرام ووحش���ية « الدواعش
« الذي���ن خل���ت قلوبه���م من
أي رحم���ة ،وم���ن أي معنى
لإلنس���انية ،وأخ���ذوا يقتلون
االبرياء بالجملة ،كقطيع غنم
سيق الى مجزرة ،أع ّدت له كل
اآلت القتل والتنكيل .
ّ
إن ه���ذا البرلمان���ي البطل ..
ش���مّر عن س���اعده وجازف
بكل ما يملك من أجل كش���ف
القتلة ،وفض���ح تلك الجريمة
النكراء التي ُسمّيت [بجريمة
العصر] وق���د تعرض وعائلته
الى ع��� ّدة مح���اوالت أغتيال،

أخرُها االنفجار الذي حدث في
فندق بابل ،وكان السيد النائب
مشعان الجبوري موجوداً مع
عائلته ،وكان هو المستهدف
ال غي���ره م���ن ذل���ك االنفجار
الم���روع ال���ذي راح ضحيت ُه
ع���د ٌد من الش���هداء ،تصادف
وجودهم ق���رب االنفجار،وقد
ش���اهدناه عب���ر التلفاز ،وهو
يضع النقاط عل���ى الحروف،
ُ
ويس���مّي األمور بمسمياتها،
ويح���دد اس���ماء القتل���ة بكل
شجاعة ،غير مكترث للنتائج
الت���ي تترت���ب عل���ى فضحه
رؤوس تلك الجريمة الشنيعة،
والذي���ن حتم���اً ل���ن يتركوه
وش���أنه ،فكانوا يعدون عليه
أنفاسه،ويتصيدون كل صغيرة

وكبيرة لإلطاحة به ،حتى وإن
كان���ت [تهمة كيدي���ة] ،وأخ ُر
م���ا تفتحت قريحته���م به ،هو
كنائب من قبل
الغاء عضويته
ٍ
رئاسة مجلس النواب ،مبيناً،
إن المفوضية العليا المستقلة
لالنتخاب���ات ،أ ّكدت لرئاس���ة
المجلسّ ،
إن النائب مش���عان
الجب���وري ،ال ُ
يملك ش���هادة
االعدادية التي تعتب ُر ش���رطاً
لعضوية النائب في المجلس،
إن السيد الجبوري ق ّدم ّ
مع ّ
كل
م���ا ُ
يثبت صحة صدور وثيقته
الدراس���ية ،مع���ززة بتأكيدات
من وزارة التربية الس���ورية،
ووزارة الخارجية الس���ورية،
والسفارة العراقية والملحقية
الثقافي���ة العراقية ،لكن وزير

التربي���ة ال���ذي م���ن واجبه
األهتم���ام بكل م���ا يصله من
ّ
بالبت
كتب رسمية ،واالسراع
ٍ
فيه���ا ،أهمل تلك الوثائق ،ولم
يرس���لها الى مجلس النواب..
[ لغاي���ة في قل���ب يعقوب ]،
ّ
الح���ق يُعل���ى وال يعلى
لك���ن
عليه ،والع���راق وإن كان في
ظروف غير طبيعي���ة ،إلاّ ّ
إن
ٍ
الش���رفاء ما زالوا يمس���كون
بدفة القرار وما زالت الضمائ ُر
تس���تجيب لداعي الحق،
حية،
ُ
فق���د قام���ت محكم���ة التمييز
االتحادية ،بنقض قرار مجلس
المفوضي���ن ف���ي المفوضية
العليا المس���تقلة لالنتخابات،
بش���أن الغاء عضوية النائب
مش���عان الجب���وري ،وأ ّكدت،

أنقذوا شعب سورية من
براميل النظام المتفجرة !!

تزامناً مع الوقت الذي أعلنت
في���ه بعض الدول الش���ريكة
بمؤامرة الحرب على سورية
 ،س���عيها للحش���د دولي���اً،
إلدانة الدولة السورية تحت
عن���وان  « :أنقذوا ش���عب
س���ورية من براميل النظام
المتفج���رة « ،س���قط مئات
الشهداء والجرحى ،نصفهم
م���ن األطفال ،ه���م حصيلة
س���قوط ما يقرب من خمسة
اآلف قذيفة هاون وصاروخ
من أصناف متع���ددة ،ليس
أولها صواريخ مدافع جهنم
وال أخرها قذائ���ف الهاون،
أطلقتها المجاميع المس���لّحة
الراديكالي���ة التابع���ة لهذه
الدول عل���ى احي���اء مدينة
ُ
من���ذ مطلع
حل���ب الغربية،
شهر حزيران الحالي ولليوم
ينس���حب ه���ذا أيضاً على
،
ُ
مدن سورية أخرى ،تعرضت
هي األخرى بالفترة األخيرة
لسقوط مئات واآلف القذائف
عل���ى احيائه���ا  ،والت���ي
أطلقتها المجاميع الراديكالية
المس���لّحة المدعومة بأجندة
خارجية .
الحش���د الدول���ي لل���دول
الشريكة بالحرب على الدولة
السورية ،إلقرار قرار اإلدانة
الذي ل���م تكتمل معالمه بعد،
ليس غريباً وليس طارئاً على
هذه الدول ،فعلى مدار أربعة
أعوام وأكثر ،وجدت سورية

نفس���ها ف���ي خض���م حرب
عالمية في أشرس صورها،
حرب معقدة ومركبة للغاية،
اُس���قطت منها ّ
كل المعايير
اإلنس���انية ،عشرات اآلالف
م���ن اإلرهابيي���ن العابرين
للق���ارات ،وماليين األطنان
من األسلحة التي دمروا بها
مدناً
وقرى سورية بأكملها،
ً
فقتلوا أهلها وضربوا مقومات
حي���اة المواطن الس���وري،
وحارب���وه حت���ى ف���ي لقمة
اليومية،حرب قوامها
عيشه
ٌ
الكذب والنف���اق والمصالح
الصهي���و  -أميركية ،وليس
لها أي عالقة ّ
بكل الشعارات
تتس���تر بها،
المخادعة التي
ُ
فف���ي س���ورية ت��� ّم تجهيز
تفاصي���ل المؤام���رة عل���ى
مراحل وحلقات ،وبمشاركة
دول عربية وإقليمية ،ورغم
ّ
كل ذل���ك ،أثبت���ت س���ورية
المس���تقلة بشعبها وبجيشها
وبدولته���ا الوطني���ة ،أنها
قادرة على الصمود ،فصمدت
رغ���م ّ
كل التحديات الداخلية
والخارجي���ة ،وها هي اليوم
« ُ
تقف ش���امخة على أهبة
االنتص���ار»« -تذكروا هذه
الجملة واحفظوها بقواميسكم
ّ
«.إن المعركة في س���ورية
ل���م تك���ن يوم���اً معركة مع
مجموع���ات إرهابية عابرة
للق���ارات ،بقدر ما كانت وما
تزال معركة مع نظام عالمي

جديد يُرسم للمنطقة ،ونسج
خيوط مؤامرته في سورية،
ليعل���ن ع���ن قيام���ه بقيادة
ق���وى اإلمبريالي���ة العالمية
والماس���ونية اليهودي���ة
الصهيوني���ة ،بنس���يجها
اليه���ودي ـ المس���يحي
المتط���رف «المس���يحية
المتصهينة «،فهذه المؤامرة
تعك���س حج���م األه���داف
والرهان���ات المتعلقة ّ
بكل ما
يج���ري في س���ورية ،وهذه
األهداف المرسومة تتداخل
فيها الحس���ابات الدولية مع
الحس���ابات اإلقليمي���ة ،كما
تتداخل فيها ملفات المنطقة
إل���ى أقص���ى الح���دود ،إلاّ
ّ
أن الجيش الس���وري صمد
وكسر بصموده ّ
كل الرهانات
الشرقية والغربية اإلقليمية
والعربية ،فالجيش السوري
حقق إنجازات كبيرة وهائلة
في المي���دان ،أذهلت العالم،
وغيّرت سياسات ،ورسمت
معادالت جديدة ،ال يستطيع
أحد القفز فوقها ،واألهم من
ذلك كله هو تالحم الش���عب
والجيش والقياده السياسية
في معركة ضاري���ة ،قادتها
ومولتها ورعتها ،تس���عون
دولة في العال���مّ ،
لكن إرادة
المتمسك
الشعب الس���وري
ّ
بأرض���ه والمؤمن بقضيته،
والمتفه���م لحقيق���ة وطبيعة
المؤام���رة ،أبعاداً وخلفيات،

عباس طريم  -اريزونا
إن الجب���وري ق��� ّدم الوثائ���ق
الرس���مية التي تؤك��� ُد صحة
شهادته المدرس���ية ،وإعادة
التأكيد على إن قرار اس���تبعاد
الس���يد الجب���وري « غي���ر
صحي���ح « .األمّي���ون اليوم،
ينتش���رون ف���ي كل المفاصل
الحكومية ،وهناك من ال يقرأ
مركز
وال يكت���ب ،وهو ف���ي
ٍ
مهم يُحس��� ُد عليه ،واالحزاب
ترش���ح ّ
كل م���ن ه���ب ودب،
ُ
مع ه���ذا فلم تج���د المفوضية
العليا المس���تقلة لالنتخابات،
غير السيد مشعان الجبوري،
التهام ِه بعدم امتالكه ش���هادة
االعدادية التي تعتب ُر ش���رطاً
لعضوية النائب في المجلس،
ّ
إن النائب مش���عان الجبوي ،

السرّاق،
قد كش���ف الكثير من ُ
وق��� ّدم األوراق الثبوتية على
تورطهم بسرقة أموال الدولة،
فقام���ت احزابه���م بالثأر لتلك
التح���ركات التي تعتب��� ُر غير
قانوني���ة في الع���راق ،وعلى
[الحرامي] أن يس���رق ،دون
أيّة مس���ائلة ودون اعتراض
من أي ش���خص ،مهما كانت
مكانته ،فالح���رب قائمة على
ق���دم وس���اق عل���ى حدودنا،
م���ع الدواع���ش وغيره���م ،
وهذه فرصة ال تتكرر لس���رقة
أم���وال الدول���ة ،وال يأتي بها
الزمن كل يوم ،وكل من يقف
ُ
س���يكون
[الس���رّاق]،
بوجه ُ
معرّض���ًا لالته���ام م���ن قبل
اعزائنا [الحرامي���ة] حفظهم

اهلل ورعاهم] ،وعلى الس���يد
الجب���وري أن يُغيّر من نهجه
اذا م���ا اراد البقاء في مجلس
ّ
الموقر ،ألن الحرص
الن���واب
على العراق ممن���وع في بل ٍد
تسوده الفوضى ،ولكن السؤال
ُ
يف���رض نفس��� ُه اليوم،
الذي
هو :هل س���تنتهي االتهامات
ّ
بح���ق النائب البطل مش���عان
الجب���وري؟ الذي ق���ال كلمة
الح���ق بوجه الظلم���ة والقتلة
والمجرمي���ن  ،ووقف كالطود
امام السيل الجارف من الظلم!
وال���ذي طغى وتمدد ،وش���هد
شهادة العصر على جريمة لم
يرتكبها ،حتى البرابرة ،وابناء
جنكيزخان المعروفين بأبش���ع
الجرائم؟
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أفشل خطط األعداء وأسقط
أهدافهم بالتضحيات الجسام
 ،فقد كش���فت تقارير ش���به
رس���مية ،وتقاري���ر مراكز
دراس���ات عالمي���ة ّ
إن عدد
الدول التي ُتص ّدر المرتزقة
إلى س���ورية ،تجاوز اثنين
وتس���عين دولةّ ،
وإن هنالك
غ���رف عملي���ات منظم���ة،
ضم���ن بع���ض المناط���ق
المحاذية لس���ورية ،لتدريب
وتسليح هؤالء المرتزقة ث ّم
توريدهم وتس���هيل عبورهم
من أغلب المنافذ الحدودية،
وخصوصاً الحدود التركية،
والتي تحدثت هذه الدراسات
عنه���ا بإس���هاب ،ش���ارحة
كيف س���محت تركيا بعبور
اآلالف م���ن المرتزقة ،لذلك
من الطبيع���ي أن نجد اليوم
ً
هائال م���ن اإلرهابيين
كمّ���ًا
المرتزقة قد دخل إلى سورية،
به���دف ض���رب المنظومة
السورية المعادية للمشروع
الصهي���و -أميركي ،وضرب
الفك���ر العقائ���دي المق���اوم
لهذه المشاريع ،وخصوصاً
المنظومة العقائدية للجيش
السوري ،واستنزاف قدراته
اللوجيس���تية والبش���رية،
كهدف تتبع��� ُه أهداف أخرى
ٍ
في المنظومة االستراتيجية
للمؤام���رة الكب���رى عل���ى
س���وريةّ ،
ألن تفكيك الدولة،
يس���تلزم تفكي���ك الجي���ش،

ومن ث��� ّم المجتمع ،ومن ث ّم
الجغرافيا ،وكان هذا الرهان
ه���و اله���دف األس���اس من
عس���كرة الداخل السوري،
وعندما نع���ود بالذاكرة إلى
س���نوات عج���اف مض���ت،
نالحظ ّ
إن الهجمة الشرس���ة
والح���رب الش���عواء عل���ى
ُ
تستهدف
سورية ،تلك كانت
بش���كل أساس���ي« ،العقيدة
ٍ
البنائية والفكر االستراتيجي
للش���عب وللجيش السوري،
وثواب���ت الدول���ة وأركانها
األخرى ..من مبادئ وطنية
وقومية جامعة وشعب مقاوم
ُز ِرع ف���ي فك���ره ووجدانه
الح���س الوطن���ي والقومي،
ّ
واألهم ه���و نهج الس���لطة
السياس���ية التي زرعت هذه
األف���كار ،وأصبح���ت قاعده
لبناء سورية القوية ،سورية
عن���وان المقاوم���ة والقلب
العروبي النابض ،ومن هنا
أدركت القوى التآمرية ،أنها
م���ن دون تدمي���ر وتمزيق
س���ورية واس���تنزافها ،لن
تصل إلى مبتغاه���ا وهدفها
األعظ���م المأم���ول ،بتدمير
مح���ور المقاومة ،وتنصيب
«إسرائيل» س���يداً للمنطقة
ككلّ ،
العربية واإلقليم ّ
وكل هذا
سيتم ،حسب مخططها ..من
خالل نش���ر اآلف الجماعات
اإلرهابي���ة المس���لّحة على
امتداد األراضي الس���ورية،

ولكن تماسك وتالحم القوى
الوطنية في الداخل السوري
والممثل���ة بثالثي���ة الجيش
والشعب والقيادة السياسية ،
والتي تؤمن جميعها بقضيتها
والمتفهم���ة لحقيقة وطبيعة
هذه الحرب أبعاداً وخلفيات،
أجه���ض خط���ط المتآمرين
وأسقط أهدافهم بالتضحيات
فالمؤسس���ة
الجس���ام،
العس���كرية السورية ،ورغم
ّ
كل م���ا أصابه���ا ،أرس���لت
ً
رسائال واضحة ،لتثبت أنها
مؤسس���ة عميق���ة ووطنية
وقومي���ة جامع���ة ،ال يمكن
بحرب
إس���قاطها أو تفكيكها
ٍ
إعالمي���ة ،أو خل���ق نق���اط
إرهابية س���اخنة في مناطق
متع��� ّددة لمواجهتها ،وأمام
ّ
كل هذه التضحيات الجس���ام
الت���ي قدمها الس���وريون،
ّ
ف���إن الحرب الت���ي أرادتها
ه���ذه الق���وى التآمرية على
الدولة الس���ورية لن تنتهي،
وما دامت أدواتها اإلرهابية
وأوراقها الق���ذرة ،موجودة
عل���ى األرض الس���ورية،
لهذا تؤمن الدولة الس���ورية
ّ
ب���أن حج���م إنجازتها
اليوم
عل���ى األرض واس���تمرار
مع���ارك تطهي���ر أراضيه���ا
من رجس اإلره���اب «بكل
الوسائل والس���بل المتاحة»
،وبالتوازي مع ذلك ،المُضي
ُقدم���اً في مس���يرة اإلصالح

والتجديد للدولة الس���ورية
مع الحف���اظ عل���ى ثوابتها
الوطنية والقومية ،هو الر ّد
األنج���ع واألفض���ل واألكثر
تأثيراً اليوم على هذه القوى
تقر تدريجياً بفشل
التي بدأت ّ
مش���روعها ،مع زيادة حجم
الخس���ائر التي تتلقاها على
األرض الس���ورية  ،ختاماً،
نق���ر جميعاً وبعيداً
علينا أن
ّ
عن الحشود الدولية وخطط
المتآمرين ّ
بأن صمود الجيش
السوري والتالحم بين أركان
الدولة وش���عبها وجيش���ها
للحفاظ على وحدة الجغرافيا
والديموغرافي���ا من األعداء
والمتآمري���ن والكيان���ات
الطارئة في المنطقة ،والتي
الم���س بوحدتها،
تح���اول
ّ
ٌ
لاّ
فصول
من
فص���ل
ما هو إ
ٍ
ُ
س���يثبت من خاللها
قادمة،
الس���وريون أنهم كانوا وما
زال���وا وس���يبقون بتكام���ل
وحدته���مّ ،
صف���ًا واحداً ض ّد
جميع مش���اريع المتآمرين،
وسيس���تمرون في التصدي
له���ذه المش���اريع إل���ى أن
تعلن س���ورية أنها أسقطت
المشروع الصهيو -أميركي
،وانتصرت عليه ،وهذا ليس
ببعيد بل يبدو قريباً ج ّدًا.

